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Jan Kohut sedmý na republice v Baldovci

Fotbalové soutěže
startují již o víkendu
Bohumil Hlaváček

Těžké podmínky. Areál autokempu v Baldovci se stal v sobotu místem konání mistrovství republiky v přespolním běhu Za účas celé české špičky se neztra l ani blanenský Jan Kohut, který na velice těžkém terénu doběhl
mezi mílaři na čtyřkilometrové tra na sedmém místě.
Foto Bohumil Hlaváček

V poslední přípravě střelci nezaháleli
Brno, Boskovice - Poslední
generálka na jarní start. Blanenští
fotbalisté ji sehráli s okresním rivalem z Rájce-Jestřebí na umělé trávě
v Brně, na stejném povrchu doma
přivítaly Boskovice divizní Bystrc.
V obou utkáních padlo dohromady
úctyhodných čtrnáct branek.
Blansko – Rájec-Jestřebí 5:3
(3:1), Doležel, Jelínek 2, Nečas –
Herman, Macík, Ostrý. Blansko:
Sehnal - Bubeníček (64. Bezděk),
Kolář, Pokoj (55. Klimeš), Šíp Nečas, Hájek (64. Janíček), Farník, Doležel - Karásek, Jelínek (55.
Oulehla). Rájec-Jestřebí: Němeček
– Geschvantner, Macík, Keller,
Cupal – Blatný, Opletal, Ostrý,
Sedlák – Herman, Cabadaj. Střídali
Hlavoněk, Hrůza, Pokorný.
Již ve 3. minutě dorážel Jelínkovu střelu Karásek do tyče. Krátce
na to se skóre měnilo. Po ose Hájek
Karásek se dostal míč k Doleželovi a ten nezaváhal – 1:0. Druhý gól
přidal po centru Nečase Jelínek,
který se zapsal do střelecké listiny ještě jednou znovu po chvíli.
Odpověď Rájeckých měla podo-

bu snížení z kopačky Hermana po
samostatném úniku. Druhou branku
mohl přidat Macík z přímého kopu,
mířil ale těsně vedle.
Po změně stran se již stejný
hráč ze standardky nezmýlil a bylo
to 3:2. Rájeckým narostla křídla
a byli pak po celou druhou půli
lepším týmem, když Blansko se
trápilo zejména v defenzivě. Výhru
ale tentokrát nepustilo. V 70. minutě se po Farníkově rohu prosadil
Doležel, soupeř však opět kontroval. Brankový účet divokého utkání uzavřel Nečas, když po uvolnění
Doleželem zblízka nezaváhal.
Trenér Tomáš Šenk byl spokojen
jen s úvodem zápasu. „Ve druhé
půli jsme hráli pěší fotbal, vzadu
se hodně chybovalo. Věřím tomu,
že v mistrovském utkání už budou
hráči lépe koncentrovaní a motivovaní a takové problémy mít nebudeme,“ uvedl. Rájecký asistent Bureš
souhlasí. „Myslím, že jsme byli ve
druhé půli i lepší, zápas jsme ale
neotočili. Průběh mne docela překvapil, myslel jsem, že nás soupeř
přejede,“ řekl.

Boskovice – Bystrc 3:3 (1:2),
Koudelka 2, Martínek L. Boskovice: Švéda – Stara, Václavek, Martínek P., Sedlák – Müller, L. Martínek, Horák Jan, Koudelka, Fojt L. –
Bárta. Střídali Stříž, Černý, Bušina.
Boskovice postrádaly hodně hráčů, chyběli obránce Adamec, záložníci Ošlejšek, Preč a Pavel či útočníci Vorlický s Janíčkem. Na hrotu
se naopak objevil zkušený Bárta.
Do vedení šla Bystrc po půlhodině
hry, když boskovická obrana zapomněla na útočníka hostí. Domácí
pak zatlačili, nedůrazně však a po
jednom z protiútoků inkasovali
podruhé. V samém závěru půle ale
snížení přece jenom přišlo, když se
prosadil po kombinaci s Koudelkou
Lukáš Martínek.
Boskovice vstoupily do druhé
půle se snahou zápas otočit, hrozil
zejména agilní Koudelka. Přesto se
znovu prosadilo Brno a třetí brankou odskočilo opět o dva góly. Muž
zápasu Koudelka se ale s takovým
průběhem odmítl smířit a po dvou
samostatných akcích srovnal konečné skóre.
Bohumil Hlaváček
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Blanensko a Boskovicko - Už
je to zase tady. O víkendu odstartují i regionální fotbalové soutěže.
Nejdříve divize a krajský přebor,
za týden všechny ostatní. Celky
nabraly v zimní pauze síly, snažily
se posílit svoje řady. Jak úspěšně,
napoví hned první jarní kolo. Blansko a Ráječko se v něm představí
doma, Boskovice a Rájec-Jestřebí
zavítají na hřiště soupeřů.
V divizním Blansku přes zimu
vyměnili trenéra. Roman Šindelka
odstoupil a jeho místo zaujal Tomáš
Šenk, kouč béčka a nedávno před
tím asistent Petra Vašíčka u prvního
mužstva. Mužstvo opustil jeho nejlepší hráč a kapitán. David Bednář
byl uvolněn na přestup do ambiciózního HFK Olomouc, kde se pokusí
pod taktovkou charismatického Petra Uličného o postup do druhé ligy.
Podle všeho bude patřit k pilířům
základní sestavy, blanenští fanoušci
mu budou bezesporu držet palce.
Jak to ale dopadne s Bednářovým mateřským klubem v divizi?
FK APOS přezimoval na třináctém místě tabulky. Hrozba sestupem je bezesporu aktuální, vedení
i hráči se jí ale vehementně brání.
„Myslím, že se nám podařilo klub
vcelku finančně stabilizovat, po
odchodu Bednáře i doplnit kádr
podle představ realizačního týmu,“
myslí si místopředseda klubu Břetislav Strážnický. Proti plánům se
sice nevrátil z hostování kanonýr
Sehnal, který dal přednost pro něho
pohodlnějšímu angažmá v okresním přeboru v barvách Jedovnic,
zůstal ale další střelec Karásek. Do
Černé Hory byl uvolněn Němec,
hostování neprodloužil stoper
Zich. Ten měl nepřijatelné finanční požadavky. Jeho post by měl po
přestupu z Rájce zaujmout výborný
Kolář. „O místo v základní sestavě se budou prát nadějní mladíci
Oulehla a Doležel ze Zbrojovky či
Kuda z Olešnice, kteří u nás budou
hostovat,“ prozradil doplnění kádru
trenér Šenk. Jeho celek střídal v přípravě dobré okamžiky se špatnými,
těžko se bude zapomínat zejména dvouciferný debakl s rezervou
Zbrojovky na líšeňském turnaji.
Jak si povede v mistrovské soutěži,
naznačí již první duel jara. V sobotu
bude Blansko od 15 hodin hostit na
Kolbence Napajedla.
Sestupové starosti by neměl mít
ani jeden z týmů našeho regionu
v krajském přeboru. Boskovicím
patří třetí příčka, Ráječku pátá a Rájci-Jestřebí osmá. První ze jmenovaných povede jako trenér i nadále úřadující předseda klubu a občasný hráč
Jiří Vorlický. Ten se snažil v přípravě
dát co největší prostor mladým. „Ne
všichni se ale s touto šancí poprali podle mých představ. Chybí jim
podle mne především pocit týmové zodpovědnosti, bez ní nemohou
v mužské soutěži hrát. Kvalita v tento moment nestačí,“ říká rezolutně

na jejich adresu. Vorlický je spokojen s návratem Jana Koudelky, v útoku ale nemůže počítat s kanonýrem
Havlíčkem, který se dal opět zlákat
na angažmá do Rakouska. „Nahradit by ho mohl zkušený Vlasta
Bárta. Ten skončil v Březové a my
teď jednáme s Vískami o jeho uvolnění. Věřím v dohodu,“ doufá. Boj
o návrat do divize? „Momentálně
o tom akutně neuvažujeme, ale jako
dlouhodobý cíl je to samozřejmost,“
říká Vorlický. Boskovice začínají
v sobotu v Bzenci.
V Ráječku mají nového předsedu klubu, šéfem Olympie je Marcel
Mokrý. „Zimní příprava byla standardní. Jako loni se nám podařilo
vyhrát béčkový turnaj v Líšni, ten
splnil účel,“ říká trenér Lubomír
Zapletal. Podle něho tým čeká klidné jaro ve středu tabulky. „Konsolidace kádru se nám daří. Budeme
hrát prakticky ve stejném složení
jako na podzim. Přišel pouze Tomáš
Kupský z Líšně, který u nás již dříve působil. Karásek zůstal na hostování v Blansku, odtud k nám na
oplátku uvolnili stejně jako na podzim Jarůška,“ uvedl. Ráječko začíná
v neděli doma s Vracovem.

V Rájci-Jestřebí řešili velké finanční problémy. Poté, co se
hlavní sponzor MKZ rozhodl nepokračovat ve spolupráci, objevila se
v rozpočtu téměř neřešitelná díra.
„Naštěstí jsme snad z nejhoršího
venku. Město vyslyšelo naše zoufalé prosby a navýšilo nám částku
na činnost,“ děkuje místopředseda
a trenér v jedné osobě Jiří Záleský.
Ten v zimní pauze řešil obvyklé
rájecké starosti, tedy kdo bude na
jaře v klubu působit. „S Blanskem
jsme se domluvili na přestupu
Koláře, byla to vzájemná dohoda
k oboustranné spokojenosti. Přišli k nám odtud ještě navíc Blatný
a Cupal,“ prozradil. Těší ho, že se
podařilo udržet další opory Macíka
a Ostrého. „Ze Slovenska přichází
na hostování Cabadaj, z Humpolce
Keller, z Kohoutovic Geschvantner, jednáme s Bystrcí o Hrůzovi,“
vyjmenoval další nové tváře v celku. Jak dodal, mluví se ještě o možném odchodu brankáře Hlavoňka
do Židenic, odkud by mohli na přestup přijít hráči, kteří byli dosud
v Rájci na hostování. Jarní premiéru si Záleského svěřenci odbudou
v sobotu v Novosedlech.

Boskovice - Bystrc 3:3.

Foto adam.s

Jarní los Blanska v divizi
26. 3. (15.00): Blansko – Napajedla. 3. 4. (15.30): Vyškov – Blansko. 9. 4.
(15.30): Blansko – Bystrc. 16. 4. (16.00): Rosice – Blansko. 23. 4. (16.00):
Blansko – Konice. 1. 5. (16.30): Pelhřimov – Blansko. 7. 5. (16.30): Blansko
- Uherský Brod. 11. 5. (17.00): Žďár – Blansko. 15. 5. (17.00): Vrchovina
– Blansko. 21. 5. (16.30): Blansko – Tasovice. 29. 5. (16.30): Sparta – Blansko. 4. 6. (16.30): Blansko – Hodonín. 12. 6. (16.30): Třebíč – Blansko. 18.
6. (16.30): Blansko – Otrokovice.

Jarní los Boskovic, Ráječka a Rájce-Jestřebí v KP
26. 3. (15.00): Novosedly – Rájec-Jestřebí, Bzenec – Boskovice. 27. 3. (15.00):
Ráječko – Vracov. 2. 4. (15.30): Ráječko – Novosedly, Boskovice – Rousínov,
Bohunice – Rájec-Jestřebí. 9. 4. (15.30): Ivančice – Boskovice. 10. 4. (15.30):
Rájec-Jestřebí – Kuřim, M. Krumlov – Ráječko. 16. 4. (16.00): Boskovice – Židenice, 1.SC Znojmo B – Rájec-Jestřebí. 17. 4. (16.00): Ráječko – Bzenec. 20. 4.
(17.00): Zbýšov – Ráječko, Boskovice – M. Krumlov, Rájec-Jestřebí – Velká.
23. 4. (16.00): Rousínov – Ráječko. 24. 4. (16.00): Rájec-Jestřebí – IE Znojmo,
Velká – Boskovice. 30. 4. (16.30): Boskovice – Rájec-Jestřebí (16.30). 1. 5.
(16.00): Ráječko – Ivančice. 7. 5. (10.30): Židenice – Ráječko. 7. 5. (16.30):
Bohunice – Boskovice. 8. 5. (16.30): Rájec- Jestřebí – Zbýšov. 14. 5. (16.30):
Vracov – Rájec-Jestřebí, Boskovice – Kuřim. 15. 5. (16.30): Ráječko – Velká.
21. 5. (16.30): 1.SC Znojmo B – Boskovice. 22. 5. (16.30): Rájec-Jestřebí –
Ráječko. 28. 5. (16.30): Boskovice – IE Znojmo. 29. 5. (16.30): M. Krumlov
– Rájec-Jestřebí, Ráječko – Bohunice. 4. 6. (16.30): Novosedly – Boskovice,
Kuřim – Ráječko. 5. 6. (16.30): Rájec-Jestřebí – Bzenec. 12. 6. (10.15): Rousínov – Rájec-Jestřebí. 12. 6. (6.30): Zbýšov – Boskovice, Ráječko – 1.SC Znojmo B. 18. 6. (10.15): IE Znojmo – Ráječko. 18. 6. (16.30): Boskovice – Vracov.
19. 6. (16.30): Rájec-Jestřebí – Ivančice.

Rychlost. Již tradičně se v sobotu ve Sloupu setkali šachisté na okresním přeboru v bleskové hře. Zvítězil lipovecký Zdeněk Hloušek před týmovým kolegou Vlas milem Chládkem (na snímku vlevo), tře byl blanenský Marn Moc. O týden dříve byl na turnaji v Lipovci Chládek tře za dalším domácím borcem Mar nem Habinou a boskovickým Dušanem Dobešem. Foto Bohumil Hlaváček * Rekord. Okresní žákovský rekord ve skoku vysokém
překonal na Kunštátské laťce výkonem 182 cm žák ZŠ Jedovnice Vít Pernica. Foto Jiří Ošlejšek* Vítězný tým. Nejlepším celkem okresních soutěží ve stolním tenise jsou letos Voděrady, vítězný tým regionálního přeboru I.
Foto Lenka Opluš lová Výsledky na str. 12

